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F&Ps høringssvar vedr. takster for administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen

25.11.2021

F&P takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ”Udkast til
bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2022 efter lov om
arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade” samt ”Udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2022 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland”.

F&P

Vi har ingen bemærkninger for så vidt angår taksterne for vejledende udtalelser i private erstatningssager samt taksten for administration af arbejdsulykkessager i Ankestyrelsen.

Astrid Breuning Sluth

Ændringer i lovgivningen afspejler sig i taksterne
Vi noterer os, at taksten for administration af arbejdsulykkessager stiger med
6,4 procent, mens taksten for administration af erhvervssygdomssager falder
med 0,9 procent. Taksten for administration af arbejdsulykkessager stiger
således for 6. år i træk, mens taksten for administration af erhvervssygdomssager – set over samme periode – er nogenlunde stabil - til trods for, at hovedparten af de mere end 10.000 anmeldte covid-19 sager er erhvervssygdomme, og at der er oprettet en særlig taskforce til at håndtere disse sager.
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Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har tilkendegivet over for F&P, at
takststigningen bl.a. skyldes:
• Indførsel af det nye ulykkesbegreb og indkøring af dette i sagsbehandlingen
• Oplæring af nye medarbejdere på grund af høj medarbejderomsætning
• Antallet af anker fra selskaberne og kompleksiteten af disse
Herudover har AES tilkendegivet, at 3-måneders fristen for anerkendelsesafgørelse også har betydning for takststigningen. Det skyldes, at AES skal
sende brev til den arbejdsulykkesramte, hvis AES ikke kan træffe afgørelse
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om anerkendelse inden for tre måneder efter modtagelse af anmeldelsen. Det
er tilfældet i halvdelen af sagerne i dag, og AES forventer, at det også vil være
sådan fremover.
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Vi ved, at taksterne skal afspejle omkostningerne på hvert enkelt sagsområde. Det er dog svært at gennemskue, hvorfor generelle forhold som oplæring af nye medarbejdere og udvikling og implementering af et nye sagsbehandlingssystem (ANS) (tilsyneladende) ikke også afspejler sig i taksten for
erhvervssygdomssager.
Endelig bemærker vi, at bl.a. indførelsen af det nye sagsbehandlingssystem
(ANS) og det forhold, at selskaberne står for den indledende oplysning af sagerne, bør have en positiv effekt på taksten for ulykkessagerne i de kommende år.
F&Ps ønsker til myndighederne
Vi er klar over, at selskaberne og dermed deres kunder (arbejdsgiverne) skal
bidrage til finansieringen af arbejdsskadesystemet. Vi ser dog helst, at ressourcerne i systemet bruges bedst muligt til gavn for de arbejdsulykkesramte
og deres mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Vi vil derfor igen opfordre til, at der laves en fælles kortlægning af de økonomiske incitamenter i arbejdsskadesystemet, og at kortlægningen følges op af
en drøftelse af, om finansieringen af arbejdsskadesystemet giver hensigtsmæssige incitamenter for de involverede parter. Vi bidrager selvfølgelig
gerne til dette arbejde.
Herudover vil vi opfordre til, at man kigger på reglerne om 3-månedersfristen igen, så der ikke fremover skal bruges ressourcer på at skrive til halvdelen af de arbejdsulykkesramte.
***
Vi står selvfølgelig til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger.

Med venlig hilsen
Astrid Breuning Sluth
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